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 בהתא� ידי הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת� אושר על זהתק� ביקורת  
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  מבוא
  
רכיבי בקרה פנימית על דיווח על ביקורת של הוחל  104תק� ביקורת   .1

לגבי תאגידי� שתק� ביקורת (  בלבד2010 בדצמבר 31כספי ליו� 
כאשר דוח רואה החשבו� המבקר הנית� , ) אינו מתייחס אליה�103

   .2011 בפברואר 1בעקבות ביקורת כזאת נחת� אחרי 
  
  : מוסבר כי104 בתק� ביקורת 6בסעי%   .2
  

בשונה מתהליכי� , מהותיי� מאדההתייחסות לתהליכי� "
) וכ� ההתייחסות לגילוי שאינו חלק מהדוחות הכספיי�(, מהותיי�

בתקנות ובעמדת הסגל . �SOXמהווה שוני יסודי לעומת הוראות ה
אי� הגדרות או קריטריוני� שלפיה� תיעשה לעניי� זה ההבחנה 

  .מהותיי� לבי� תהליכי� מהותיי� מאדבי� תהליכי� 
  

ת הביקורת של רואי החשבו� המבקרי� בעקרונות ובשיטו, כמו כ�
לא קיימי� לעניי� זה הגדרות או קריטריוני� שיכולי� לסייע 

  .ל"בהבחנה הנ
  

קביעת התהליכי� המהותיי� מאוד לצור  הערכת , בנסיבות אלה
 � נעשתה על ידי כל 2010 בדצמבר 31הדירקטוריו� וההנהלה ליו

  ".  זהפי קריטריוני� שנראו לו מתאימי� לצור&תאגיד על
  

  :מוסבר כי 104בתק� ביקורת  7בסעי% 
  

עיקרו� יסוד בביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי בהתא� "
 הינו שהביקורת תבוצע בהתבסס על אותה 103לתק� ביקורת 
 )1(מתאימה ובעלת הכרה) קריטריוני� של בקרה(מסגרת בקרה 

אשר עליה מתבססת הערכת הדירקטוריו� וההנהלה בדבר 
בתק�  5סעי%  (של בקרה פנימית על דיווח כספי ביותהאפקטי
PCAOB 5.(  

  

                                                           
)1(

 השפורסמ מסגרת המשולבת של בקרה פנימיתדוגמה של מסגרת כזאת היא ה     
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission � הידי על   

  (COSO).  
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מסגרת בקרה מתאימה ובעלת הכרה קובעת את הקריטריוני� 
המפורטי� שלפיה� צרי* להתנהל מער* הבקרה הפנימית על 

זיהוי הסיכו� , לרבות הגדרת המטרה של כל בקרה, )2(דיווח כספי
אותה בקרה לבקרות הקשר בי� , שאותו היא באה למנוע או לגלות

אחרות וכ� התכנו� והתפעול האפקטיביי� של אותה בקרה כדי 
בקרות , בהתא� לכ*. להשיג בפועל את המטרה שהוגדרה לה

ראויות ורצויות ה� אלה העונות על הקריטריוני� , נורמטיביות
אות� קריטריוני� של בקרה מהווי� ג� , כפועל יוצא מכ*. ל"הנ

כה להתבסס הערכת האפקטיביות את אבני הבוח� שעליה� צרי
השנתית של הדירקטוריו� וההנהלה וכ� הביקורת של רואה 

  . החשבו� המבקר
  

תבוצע השוואת הבקרות "...בעמדת הסגל מצוי� כי '  ב6.1בסעי% 
א* אי� התייחסות למסגרת , ..."הקיימות מול בקרות רצויות

 לתכנ� ולתפעל, הקריטריוני� של בקרה אשר לפיה� יש להגדיר
התקנות , SOX&בשונה מהוראות ה,  כמו כ�".בקרות רצויות"

ועמדת הסגל אינ� דורשות התייחסות בהערכת הדירקטוריו� 
וההנהלה לקריטריוני� של בקרה אשר עליה� מתבססת אותה 

  ."הערכה
  

  : מוסבר כי104 בתק� ביקורת 8בסעי% 
  

" בקרה פנימית על הדיווח הכספי", בהתא� להגדרה שבתקנות"
אשר נועדו לספק , ....בקרות ונהלי� הקיימי� בתאגיד"הינה 

, מידה סבירה של ביטחו� בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי
  ".ולהכנת הדוחות הכספיי� בהתא� להוראות הדי�

  
בדבר טחו� ימידה סבירה של ב, ל"כפי שעולה ג� מההגדרה הנ

מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיי� בהתא� 
� נובעת ממכלול הבקרות והנהלי� הקיימי� בתאגיד להוראות הדי
הבקרה , א� רכיבי בקרה נחוצי� אינ� קיימי�. בהקשר זה

הפנימית על הדיווח הכספי עלולה שלא לספק מידה סבירה של 
מעבר , �במקרי� רבי� נחוצי� רכיבי בקרה נוספי. ביטחו� כאמור

כדי לספק מידה סבירה של ביטחו� ,  לעיל5לאלה המצויני� בסעי% 
  .כאמור

  

                                                           
)2(

 אות� ואינ�עומדי� בפני עצמ� ) הקריטריוני� של בקרה(אלה ני� קריטריו     
המשמשי� להבחנה בי� תהליכי� ( לעיל 6קריטריוני� המצויני� בסעי%   
לצור' פעולת ההערכה השנתית של , מהותיי� מאד לבי� תהליכי� מהותיי�  
  ).הבקרה  
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ג� הערכת אפקטיביות או ביקורת המתייחסת רק לרכיבי , בשל כ*
ללא התייחסות לקיומ� ואופ� ( לעיל 5הבקרה המצויני� בסעי% 

פעולת� של רכיבי בקרה נחוצי� נוספי� וללא התייחסות 
)  לעיל5לבי� אלה המצויני� בסעי% להשפעות הדדיות ביניה� 

מספקת מידה קטנה יותר של ביטחו� מאשר הערכת אפקטיביות 
או ביקורת של בקרה פנימית על כלל התהליכי� המהותיי� בקשר 

  ".�SOXבהתא� להוראות ה, ע� הדיווח הכספי
  

 104 בתק� ביקורת 9סעי� נקבע ב, ל"ר בסעיפי� הנאמובעקבות ה
  :כלהל�

  
 לעיל והסבירות שמער  ההוראות 8&6עיפי� בשל האמור בס"

�הלשכה קובעת תק� ביקורת זה לגבי ביקורת , יעודכ� הקיי
  ". בלבד2010 בדצמבר 31ליו�  המתייחסת

  
מער* ההוראות הקיי� טר� עודכ� והבעיות , מרות האמור לעילל  .     3

, בנסיבות אלה.  נותרו בעינ�104 בתק� ביקורת 6�8הנדונות בסעיפי� 
 ג� על 104נדרש להחיל את תק� ביקורת , דר אפשרות אחרתובהע

 בדצמבר 31ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי ליו� 
2011.   

  
  

   104תיקו� תק� ביקורת 
  
  : יתוק� כלהל�104 בתק� ביקורת 24סעי%   .4
  

רכיבי בקרה פנימית יחול על ביקורת של ביקורת זה תק�   . 24"  
   בלבד�2011 ו2010 בדצמבר 31 מי�ליעל דיווח כספי     

  ,) אינו מתייחס אליה�103תאגידי� שתק� ביקורת  לגבי(                     
  כאשר דוח רואה החשבו� המבקר הנית� בעקבות ביקורת                     

  ".2011 בפברואר 1זאת נחת� אחרי                      
  
 31ליו� " כ* שבמקו� נו יתוק104 בתק� ביקורת �11  ו9, 6 פי�סעי  .5

  ".�2011 ו2010 בדצמבר 31לימי� "יאמר בה� " 2010בדצמבר 
  
  

  תחילה
  
  .   תק� ביקורת זה יחול ע� פרסומו  .6
 
 
 


